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Фінансові результати діяльності підприємств Дніпропетровської області  
за січень–серпень 2011 року 

 
(тис.грн.) 

Підприємства, які 
одержали прибуток 

Підприємства, які 
одержали збиток 

 Фінансовий 
результат від 

звичайної 
діяльності до 

оподатку-
вання 

(сальдо) 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансовий 
результат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансовий 
результат 

 
Усього1 21809660,5 58,0 30389148,8 42,0 8579488,3 

у тому числі      
сільське господарство, 
мисливство, лісове 
господарство –4173,0 53,8 451,2 46,2 4624,2 
промисловість 21849746,3 59,0 26988223,0 41,0 5138476,7 
будівництво –94286,1 49,4 56821,6 50,6 151107,7 
торгівля; ремонт 
автомобілів, побутових 
виробів та предметів 
особистого вжитку –559110,3 63,2 1050668,5 36,8 1609778,8 

торгівля автомобілями та 
мотоциклами, їх технічне 
обслуговування та ремонт –158190,1 54,5 111683,0 45,5 269873,1 
оптова торгівля і 
посередництво в оптовій 
торгівлі –290917,2 66,9 887537,1 33,1 1178454,3 
роздрібна торгівля; ремонт 
побутових виробів та 
предметів особистого 
вжитку –110003,0 44,6 51448,4 55,4 161451,4 

діяльність готелів та 
ресторанів –9600,8 50,0 2767,1 50,0 12367,9 
діяльність транспорту та 
зв’язку –91725,5 45,2 558563,1 54,8 650288,6 
фінансова діяльність 1356089,2 69,2 1441209,7 30,8 85120,5 
операції з нерухомим 
майном, оренда, інжиніринг 
та надання послуг 
підприємцям –146048,6 59,6 277373,5 40,4 423422,1 
освіта 4501,1 78,9 5273,3 21,1 772,2 
охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги –169,8 71,0 4722,8 29,0 4892,6 
надання комунальних та 
індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури 
та спорту  –496229,5 39,5 2355,7 60,5 498585,2 

________________________________ 

1 Дані наведено без малих підприємств та бюджетних установ. За видом діяльності “Сільське господарство, 
мисливство, лісове господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного 
сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності. 

 



Фінансові результати за видами промислової діяльності  
за січень–серпень 2011 року  

(тис.грн.) 
Підприємства, які 

одержали прибуток 
Підприємства, які 
одержали збиток 

 

Фінансовий 
результат від 

звичайної 
діяльності до 

оподаткування 
(сальдо) 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансовий 
результат 

у % до 
загальної 
кількості 
підпри-
ємств 

фінансовий 
результат 

 
Промисловість1 21849746,3 59,0 26988223,0 41,0 5138476,7 

Добувна промисловість 21176230,6 56,7 21717474,0 43,3 541243,4 
добування паливно-
енергетичних корисних 
копалин –178748,8 60,0 9449,0 40,0 188197,8 
добування корисних копалин, 
крім паливно-енергетичних  21354979,4 56,0 21708025,0 44,0 353045,6 

Переробна промисловість 881895,4 61,9 5051359,1 38,1 4169463,7 
у тому числі      
виробництво харчових 
продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів –45974,2 51,8 215858,2 48,2 261832,4 
легка промисловість 5402,1 66,7 9645,1 33,3 4243,0 

текстильне виробництво; 
виробництво одягу, хутра 
та виробів з хутра 2789,1 64,7 6928,6 35,3 4139,5 
виробництво шкіри, виробів 
зі шкіри та інших 
матеріалів 2613,0 75,0 2716,5 25,0 103,5 

оброблення деревини та 
виробництво виробів з  
деревини, крім меблів 393,0 66,7 600,8 33,3 207,8 
целюлозно-паперове 
виробництво; видавнича 
діяльність 105662,0 81,0 112794,5 19,0 7132,5 
виробництво коксу, 
продуктів 
нафтоперероблення  77146,0 66,7 78245,0 33,3 1099,0 
хімічна та нафтохімічна 
промисловість 396200,4 58,2 580206,4 41,8 184006,0 

хімічне виробництво 537148,9 65,2 557569,6 34,8 20420,7 
виробництво гумових та 
пластмасових виробів –140948,5 53,1 22636,8 46,9 163585,3 

виробництво іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції  –62680,2 55,6 73123,7 44,4 135803,9 
металургійне виробництво та 
виробництво готових 
металевих виробів –644103,8 55,1 2751502,2 44,9 3395606,0 
машинобудування 1029433,7 67,8 1203219,6 32,2 173785,9 

виробництво машин та 
устатковання 55647,1 61,0 134926,1 39,0 79279,0 
виробництво електричного, 
електронного та оптичного 
устатковання  72690,9 75,0 107758,2 25,0 35067,3 
виробництво транспортних 
засобів та устатковання 901095,7 72,7 960535,3 27,3 59439,6 

Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води –208379,7 31,2 219389,9 68,8 427769,6 

________________________________ 
1 Дані наведено без малих підприємств. 
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